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Mötesanteckningar Rådet för funktionshinderfrågor 
2022-02-04

Tid och plats: fredagen den 4 februari 2022 kl. 9-12 digitalt via Teams

Deltagare: Ulla-Britt Hagström (L) (ordf.), Maria Hjärtqvist (S) (v.ordf.), Rebecka Thilén (SMS), Ing-
Britt Andersson, Viola Lindén, Christina Hjelt, Anders Dolfe, Sara Jernewall och Sofia Laage (sekr.)

1. Mötets öppnande
Ordförande Ulla-Britt Hagström förklarade mötet öppnat. 

2. Föregående protokoll
Rådet gick igenom föregående mötesprotokoll (sammanträde Rådet för funktionshinderfrågor den 
19 november 2021)

3. Information kring utbudet av hörslingor i kommunens lokaler
Hans Björkblom, chef för fastighetsavdelningen, var inbjuden att informera om hörslingor i 
kommunens lokaler. Hans budskap var att hörslingor ingår med automatik i gällande 
fastighetsstandard för ny- och ombyggnationer. Tekniken finns tillgänglig i offentliga lokaler. 
Det är också viktigt att sprida information om hur tekniken används. Möjligheter att uppdatera 
överses, ett exempel är lokalerna i Eric Uggla. Valhall har setts över. Vad gäller Arena Skövde 
har hall A och B hörslinga. 

På frågan om att föreningar själva måste betala ca 3000 kronor vid ett evenemang i Arenan är att 
hörslinga inte räknas som standard i foajéer. Hans Björkblom lovade undersöka kvalitén i 
Frejasalen. Han återkommer med svar om teknikproblemen i Käpplunda Gärdes matsal.

4. Dialog kring samverkan med civilsamhället, med anledning av att Volontärtorget försvinner
Johan Rahmberg, sektorchef, informerade rådet hur samverkan med civilsamhället planeras 
framöver, med anledning av att avtalet med Volontärtorget sägs upp. Det var inte ett lätt beslut 
från politikens sida, berättade Rahmberg men samverkan har inte fungerat på ett optimalt sätt 
mellan kommunen och Volontärtorget. Under senare tid har det bara varit ett tiotal som haft 
volontärtid i kommunen, vilket är alldeles för lite för att få det utfall som önskas. Det behöver tas 
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ett omtag i kommunens samverkan med civilsamhället. I ett första skede ser man över hur 
kommunen samverkar idag. Därefter kommer man omvärldsspana. Helsingborg är ett bra 
exempel på en kommun som kan det här med att samverka med civilsamhället. 

Rahmberg betonade att han gärna ser att rådet kommer med inspel på olika sätt som kommunen 
kan samverka med civilsamhället. Rådet diskuterade den digitala fixaren som blivit väldigt 
uppskattad. Ett förslag som kom in var att använda ungdomar till denna tjänst, då det hade varit 
ett fint sätt att samverka med civilsamhället.

5. Återkoppling efter Trivselkväll den 2 december
Rådet hade en återkoppling kring trivselkvällen den 2 december när Emilia Öberg från Röda 
korset var inbjuden. Under trivselkvällen berättade hon om hur de hjälper personer som lider av 
trauman från krig, tortyr och svåra flyktupplevelser. Rådet tyckte det var en bra och viktig 
föreläsning. 

Hagström presenterade enkätsvaren från Trivselkvällen. Det kommer även skickas ut tillsammans 
med protokollet.

6. Dialog kring kommande studiebesök
Rådet diskuterade årets studiebesök och beslutade att vårens besök blir på Billingecentret och 
träffa daglig verksamhet som arbetar där. Under hösten kommer ett besök göras på 
Hjälpmedelscentralen.

7. Information kring stadsdelen Mariesjös utveckling och omvandling
Denise Forsell, biträdande projektledare, visade en presentation för rådet kring stadsdelen 
Mariesjö. Hon betonade att det är ett komplext projekt, då det idag är ett industriområde som ska 
omvandlas till en ny stadsdel. I början av 60-talet låg Mariesjö utanför staden men idag ligger det 
väldigt centralt, och det är anledningen till att Mariesjö ska omvandlas. 

Målen för stadsdelen är bland annat:
• En levande tät stadsmiljö som ska erbjuda mycket
• En stadsdel med egen identitet
• Lite friare arkitektur
• Fokus på bra förutsättningar för kollektivtrafik
• Koppla samman stadsdelen med övriga Skövde

Delmålen för att nå de stora målen är att stötta Science Park och Högskolan med lokaler för att på 
så sätt attrahera unga medborgare och företagare till stadsdelen. Det ska vara modernt och skapa 
framtidens arbetsplatser för olika målgrupperade berättade Forsell. 

Forsell informerade rådet om att de nyligen haft en markanvisningstävling där de bjudit in 6 
exploatörer. De skulle ta hänsyn till högt hållbarhetsfokus och boendemiljön. Det var 
imponerande förslag och lösningar som kom in, och två vinnare valdes ut som kommer få bygga 
varsitt kvarter i stadsdelen. 

Hagström lyfte frågan om de har tänkt på handikappanpassning i boendemiljön och hur det är 
tänkt med handikapparkeringar. Forsell svarade att det är något de tittar särskilt mycket på och 
personer som är kunniga inom detta område är med i hela processen. Gällande 
handikapparkeringar så finns även det med i planeringen. Forsell avslutade sin presentation med 



3 (4)

Skövde kommun Besöksadress Postadress Kontaktcenter Webbplats
Sektor   Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde Skövde kommun, 541 83 Skövde Telefon: 0500-49 80 00 skovde.se

MÖTESANTECKNINGAR
Datum: 2022-03-11
Diarienummer: KS2022.0039-3    
Handläggare: Sofia Laage

att uppmuntra rådet till att ställa frågor direkt till projektgruppen om det är något de önskar få 
svar på framöver.

8. Dialog kring uppföljningen av folkhälsopolitiskt program utifrån funktionshinderperspektivet
Gunilla Carlsson, folkhälsoplanerare, och Rebecka Thilén delade en presentation till rådet kring 
uppföljning av folkhälsopolitiskt program utifrån funktionshinderperspektivet. De delade upp 
presentationen i följande tre delar:
• Inledning och bakgrund
• Tidsplan för arbetet
• Dialog kring programmet

Inledning och bakgrund:
Kommunfullmäktige beslutade 2019 att tidigare policyn för funktionshinderpolitiken skulle 
integreras i det folkhälsopolitiska programmet. Carlsson och Thilén visade korta utdrag ur 
programmet som innehåller goda och jämlika livsvillkor oavsett funktionsnedsättning, stärka 
förutsättningarna för alla barn att ha likvärdiga möjligheter att fullfölja sina studier samt att 
miljöer i Skövde ska utformas med en medvetenhet om personers funktionsnedsättningar. Några 
exempel på hur detta har implementerats i Skövde kommun är:
• Bibliotekets satsning på kognitiv tillgänglighet
• LSS-verksamhetens implementering av IBIC
• Sektor Barn och utbildnings satsning på barn med NPF-diagnoser och tillgängliga lärmiljöer
• Deltagande i länsstyrelsens olika utbildningar

Syftet med uppföljningen är att följa upp kommunens arbetssätt med programmet och 
viljeinriktning samt att se trender i hälsoutvecklingen. Att ge rekommendationer inför 
nästkommande mandatperiods folkhälsopolitiska program är också en del i detta. 

Tidsplan för arbetet:
Carlsson och Thilén informerade rådet om tidsplanen för arbetet där de i ett första skede ska 
sammanställa dialoger och påbörja ett första utkast under mars månad för Beredning medborgare 
och folkhälsa. Därefter ska en presentation av samhällstrender göras. 

Dialog kring programmet:
Carlsson och Thilén lyfte frågan till rådet hur de ser på kommunens arbete med funktionshinder- 
samt tillgänglighetsfrågor under denna mandatperiod. Anders Dolfe betonade vikten av att dessa 
frågor självklart ska ingå i folkhälsopolitiken. Viola Lindén berättade att hon ser ett bekymmer i 
frågorna kring ledsagning och LSS. Det har dragits in rejält på ledsagningen vilket drabbar de 
som är mest utsatta. Lindén berömde däremot hållplatserna som finns längs med hela 
Mariebergsgatan. Tillgängligheten är väldigt god på dessa hållplatser sen de gjordes om. Rådet 
diskuterade trottoarpratare, och vikten av att dessa placeras på ett enhetligt sätt i kommunen. Ska 
de stå mitt i vägen eller längs med husväggen? I Alingsås finns inga trottoarpratare alls på 
gatorna, vilket också är ett alternativ. Rådet diskuterade även fotgängare och cyklister och att 
deras vägar korsas och försvårar för alla, speciellt för personer med funktionsnedsättning. 
Parkeringar i staden är inte tillgängligt för alla på grund av parkerings-appar som krävs.  

Rådet fick frågan vad de ser är viktiga utvecklingsområden gällande funktionshinderfrågor. Rådet 
kom fram till följande punkter:
• Arbete och sysselsättning
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• Teckenspråkskunnig personal på gruppbostäder, för att kunna tillgodose de som är äldre och 
döva.
• LSS och Försäkringskassan. Det är alldeles för många som blir av med sitt stöd. Det är 
egentligen en riksfråga men kommunen kan ju ändå se till behovet och individen för att ge ett par 
timmars avlastning istället för noll. 
• Ofrivillig ensamhet och ohälsa kopplat till detta
• Mötesplatser behöver ses över

Carlsson och Thilén tackade rådet för en bra dialog, och avslutade med att de tar med rådets 
synpunkter i sitt fortsatta arbete med det folkhälsopolitiska programmet.

9. Information kring parkeringsplatser på Ekedal utifrån funktionshinderperspektivet
Hans Björkblom var inbjuden att svara på frågor om bristen på parkeringsplatser vid Ekedal. Dels 
vill personer med funktionsnedsättning kunna besöka boende på Ekedal och dels är anhörigstödet 
mycket koncentrerat till Ekedals äldrecentrum. Även när en parkeringsplats finns tillgänglig 
innebär det svårigheter för funktionsnedsatta personer att gå in och hämta en parkeringsbiljett och 
sedan återvända till bilen med den. Någon form av elektronisk lösning önskas.

Då mötet kom att avbrytas på grund av tekniska problem inbjuds Hans Björkblom att återkomma 
vid nästa möte.

10. Övriga frågor
Rådet beslutade att byta mötesdag från den 22 april till 13 maj kl.13.00-16.00. 

Ordförande informerade rådet om att föreningsbidrag ska hanteras av Kultur och Fritid framöver. 
Beslut ska tas i kommunfullmäktige gällande detta.

Ulla-Britt Hagström
Ordförande


